
Sborový dopis – Velikonoce 2021

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce

K zamyšlení

V tom se  ukázala  Boží  láska  k  nám,  že  Bůh  poslal  na  svět  svého
jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že
my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak
miloval, i my se máme navzájem milovat. 

1. Janův 4,9-11

O  milování  už  lidé  popsali  stohy  papíru,  ale  láska  nespočívá
především  v  slovech.  Pokud  nás  má  někdo  doopravdy  rád,
nepoznáme to podle toho, jak hezky a mile k nám mluví, ale jestli je
ochoten  pro  nás  něco  dobrého  udělat.  Kvalita,  pevnost  vztahu  se
ukáže  až  ve  chvíli  problémů  a  nepohody,  kdy  je  třeba  se  zapřít,
obětovat síly a čas, prokázat trpělivost, i když to s tím druhým není
vůbec jednoduché. Právě tehdy se pozná, jak na tom jsme a za co
nám náš protějšek stojí.
Tak to  chodí  mezi  lidmi.  Ale  jak  je  to  mezi  námi  a  Bohem? Jak
prokazuje Bůh svou lásku k nám? Věříme, že se o nás stará a dává
nám, co potřebujeme k životu.  Ale on byl ochoten pro nás udělat
ještě mnohem víc. Poslal na svět svého jednorozeného Syna. Ježíš
dosvědčil Boží lásku slovy i činy a jedinečným způsobem svou smrtí
na golgotském kříži. Přinesl oběť smíření za naše hříchy. Protože my
nepotřebujeme pouze malou opravu nějaké té chybičky v charakteru
a drobnou korekci směru, kterým se ubíráme. Potřebujeme smíření s
Bohem. Ne proto, že by snad Pán Bůh byl naším nepřítelem; problém
je na naší straně.
Toho, kdo si myslí, že je v jeho životě všechno v naprostém pořádku,
tahle  dobrá  zpráva  možná  příliš  neosloví.  Kdo  je  přesvědčen,  že
dovede milovat  a  má lásky na  rozdávání,  nad  ní  snad jen  mávne



rukou.  Ale  těm,  kdo  cítí  tíži  svých  selhání  a  hledají  smíření  a
skutečný pokoj, tak nepodobný pouhému lacinému chlácholení, Bůh
právě  v  Kristově  kříži  nabízí  potěšení  a  naději.  Protože  ta  oběť
smíření,  milý  člověče,  platí  i  pro tebe,  ať  už jsi  v  životě  zpackal
cokoliv. Nenech si nikým namluvit, že to je konec. Ten konec za nás
za všechny zakusil Ježíš, abychom v něm my všichni mohli znovu
začít!  Skutečná  láska  nespočívá  v  tom,  že  bychom snad  my byli
takovými horlivými hledači Boha a milovníky lidí.  Bůh jako první
nám  vyšel  vstříc  a  ve  svém  Synu  zjevil  lásku,  která  osvobozuje
a volá k následování. 

Sestry a bratři, milí přátelé,
přeji  Vám  požehnané  svátky,  radost  z  Kristova  evangelia,  Boží
ochranu a pokoj do nepokojů tohoto času, vděčnost za společenství
víry, naděje a lásky!

František Plecháček, farář

 
Ze života sboru

Milí bratři, milé sestry,

vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci probíhají v současnosti
všechna  pravidelná  setkání  i  nedělní  bohoslužby  pouze  on-line.
Výroční sborové shromáždění s volbami staršovstva a faráře se bude
konat, až to situace dovolí. Prosíme, sledujte webové stránky našeho
sboru a také web naší církve: e-cirkev.cz, kde najdete nabídku on-line
bohoslužeb a dalších programů.
Na  léto  plánujeme  výměnu  oken  ve  farním bytě,  na  kterou  jsme
získali  grant  od  naší  církve.  Ve  výběrovém  řízení  uspěla  firma
OKNOTELL, se kterou již máme dobré zkušenosti z minulých let. Z
církevních prostředků rozdělovaných seniorátem nám byla přislíbena
podpora  18  000,-  Kč  na  nákup  ping-pongového  stolu  a  dalšího



sportovního  vybavení.  Chceme  je  využít  pro  setkání  děti  a  další
sborové akce.
I letos se připojíme k postní sbírce pro Diakonii,  určené na podporu
vzdělávacích  programů  pro  děti syrských  uprchlíků  žijících  v
Libanonu. Přispět můžete převodem na účet našeho sboru (č.  účtu
218586091/0300  ),  do  zprávy  pro  příjemce  napište  poznámku
DIAKONIE.
Stejným  způsobem  můžete  přispět  i  na  sbírku  Hlavní  dar  lásky
Jeronýmovy  jednoty,  která  se  obvykle  vyhlašuje  na  velikonoční
neděli. Do zprávy pro příjemce napište poznámku HDL. 
Děkujeme.

Martin Plecháček, kurátor

Program bohoslužeb o Velikonocích 2021

Datum Svátek Kazatel

28.3. 2021 v  9.30 Květná neděle,  bohoslužby
online

František
Plecháček

2.4. 2021 v 9.30 a v
10.30

Velký pátek, dle možností
prezenčně, bez Večeře Páně

František
Plecháček

4.4. 2021 v 9.30 a v
10.30

Velikonoční neděle, dle
možností prezenčně, bez

Večeře Páně

František
Plecháček

5.4. 2021 v 9.30 a v
10.30

Velikonoční pondělí,dle
možností prezenčně

Hana Ducho

Pokud  byste  si  nadále  nepřáli  dostávat  naše  sborové
dopisy,  oznamte  nám  to  prosím  na  mail:
fplechacek@seznam.cz nebo na telefonní číslo: 737 479
606.

mailto:fplechacek@seznam.cz


Kontakty

adresa:
Farní sbor ČCE v Bukovce
Bukovka 59
533 41 Lázně Bohdaneč

telefon na faru: 461 100 175
e-mail faráře: FPlechacek@seznam.cz
mobil  faráře: 737 479 606
e-mail sboru: bukovka@evangnet.cz
www stránky sboru: http://bukovka.evangnet.cz/
bankovní spojení: 218586091/0300
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